
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا  الشيخ :

(( ريك وأشهد أن حممدا عبده ورسوله فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال ش

(( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون ))

خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساءا واتقوا اهللا الذي تساءولون به 

(( يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم  رقيبا )) واألرحام إن اهللا كان عليكم

أما بعد فإن خري الكالم كالم اهللا  أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ))

لة وكل ضاللة وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضال

يف النار ، وبعد أيضا فالسؤال الذي مسعتموه كلكم أو بعضكم من فضيلة الشيخ البنا هو هل أوتر رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه وسلم حينما مجع بني املغرب والعشاء يف املزدلفة مجع تأخري ؟

لفريضتني ومجع تقصري وقد ذكر اجلواب : مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه صلى أكثر من اجلمع بني ا

الرواة من أصحابه صلى اهللا عليه وسلم أنه نام حىت أصبح ففي ذلك إشعار قوي على أن النيب صلى اهللا عليه 

وسلم مل يزد يف تلك الليلة خباصة على أداء الفريضتني فريضة املغرب وفريضة العشاء ، وعلى ذلك نستطيع أن 

، احلكم األول أنه إذا كان اهللا عز وجل قد خفف عن املسلمني الفريضة يف  نأخذ من هذه الرواية حكمني اثنني

حالة السفر بعامة ويف حالة اجلمع يف املزدلفة خباصة خفف عنهم الفريضة فجعلها ركعتني صالة العشاء ؛ أما 

ن من التطوع ، املغرب فكما تعلمون فركعتها ثابتة ؛ فمن باب أوىل أن خيفف اهللا عز وجل عن املسلمني املسافري

لو  " لو سبحت ألمتمت "وقد ثبت يف صحيح البخاري عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه أنه قال 

سبحت أي يف السفر ألمتمت الفريضة ؛ فإذا كان اهللا عز وجل خفف عن عباده من الفريضة كما مسعتم ركعتني 

نسبح وال نتطوع ألن سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم  من الصالة الرباعية فكيف بنا أن ال خنفف عن أنفسنا فال

جرت على عدم التطوع يف السفر وال أعين هذا بصورة عامة وإمنا حبثنا اآلن بالنسبة للسنن الرواتب وأكدها سنة 

الوتر ، مث سنة الفجر ، والشك والريب عند كل فقيه بالسنة أن وضع احلاج أحّس وأدق من أي وضع مسافر ما 

ة وال عجب أن ال يتطوع النيب صلى اهللا عليه وسلم بصالة الوتر يف تلك الليلة ختفيفا من اهللا عز وجل فال غراب

عن عباده ، هذا هو احلكم األول الذي ميكننا أن نستنبطه وأن نفهمه من عدم ذكر أصحاب النيب صلى اهللا 

  . ...ما فعله يف املزدلفة خباصة عليه وسلم الذين نقلوا لنا صفة حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم بعامة و 

أما احلكم الثاين فهو أن صالة الوتر ليس فريضة وإمنا هو كما قال علي رضي اهللا عنه حينما سئل عن  الشيخ :

صالة الوتر هل هو واجب كوجوب الصلوات اخلمس ؟ قال ال وإمنا هو سنة سنها رسول اهللا صلى اهللا عليه 



ه وسلم للوتر يف تلك الليلة إشعار قوي جدا بالفرق بني الوتر من حيث وسلم ، فرتك الرسول صلى اهللا علي

حكمه وبني الفريضة ؛ فالفريضة ال تسقط مطلقا ، أما الوتر فقد تركه الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف تلك الليلة 

ك أدلة أخرى تؤكد ؛ ففيه بيان للحكم األول أوال ، مث للحكم اآلخر ثانيا وهو أن الوتر سنة وليس بفريضة ، وهنا

هذا احلكم الثاين وهو سنية الوتر وليس أنه فرض أو واجب كما يقول بعض الفقهاء املتقدمني ومن يقلده من 

املتأخرين أن الوتر واجب ، فال هو فرض كفريضة الصلوات اخلمس وال هو سنة كالسنن الرواتب العشر ركعات 

اء املتقدمني ومن اتبعهم ؛ ولكن السنة أحق أن تتبع وخباصة  املعروفة يف كل يوم وليلة ، هكذا يقول بعض الفقه

كما أشرت أخريا إىل أن هناك أدلة أخرى على أن الوتر ليس من الفرائض وحسبكم حديث األعرايب الذي سأل 

( النيب صلى اهللا عليه وسلم عما فرض اهللا عليه يف كل يوم وليلة فكان جوابه عليه الصالة والسالم كما تعلمون 

، وملا سأل ذلك األعرايب النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله هل علّي غريهن ؟ س صلوات في كل يوم وليلة )خم

؛ إذا ما سوى الصلوات اخلمس يف كل يوم وليلة وأرجو أن متعنوا النظر يف  ( ال إال أن تطوع إال أن تطوع )قال 

أنه ال جيب يف كل يوم وليلة إال تلك  أن تطوع )( ال إال قويل هذا يف كل يوم وليلة دل قوله عليه السالم له 

الصلوات اخلمس ، أرجو أن تتأملوا معي يف هذا القيد ملا سيأيت بيانه توضيحا ونصيحة لألمة فلما مسع ذلك 

" واهللا يا رسول اهللا ال أزيد قال  ( ال إال أن تطوع )األعرايب أو ذاك الرجل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم له 

، وقبل أن ( أفلح الرجل إن صدق ، دخل الجنة إن صدق )فقال عليه الصالة والسالم :  ال أنقص "عليهن و 

نعود إىل ذلك القيد البد يل من التنبيه ألمر عز التنبيه عليه يف بطون كتب احلديث فضال عن غريها فضال عن 

زيادة وأبيه  ( أفلح الرجل إن صدق ) تنبيه الكثري من أهل العلم على ذلك األمر املهم أال وهو، يف هذه الرواية

؛ فهذا احللف من حيث علم احلديث هي  ( أفلح الرجل وأبيه إن صدق ، دخل الجنة وأبيه إن صدق )،

رواية شاذة أي رواية ضعيفة ال تصلح للحجة وإن كانت قد وردت يف بعض طرق احلديث يف الصحيح ولكّن 

ألا كانت مل تكن حمفوظة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ أعود إىل الرواة الثقات تنكبوها وجتنبوها ومل يرووها 

يعين أنه ال يوجد شيء مفروض يف كل يوم وليلة مع الصلوات  ( إال أن تطوع )ذلك القيد إن هذا احلديث 

اخلمس فرضا رتيبا منظما كما يسن تلك العشر ركعات من السنن الرواتب فال ينايف ذلك ، أنا أتعرض هلذا 

مي بأن هناك بعض اإلشكاالت وبعض الشبهات يذكرها بعض الناس إما كشبة عارضة أو للدفاع عن مذهب لعل

هلم ، ما حكم صالة العيدين مثال ؟ إن قيل بأا فريضة أو واجبة ومها لفظان يؤديان معىن واحدا ألنه ال فرق 

هب من املذاهب املتبعة وال شرعا بني أن يقال هذا فرض أو هذا واجب ، هناك فقط فرق اصطالحي يف مذ

لكن أي اصطالح ال جيوز أن  " إن لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا "يهمنا االصطالح فإن األمر كما قيل 



  . ...يتكأ عليه وأن يعتمد عليه يف تأويل نصوص الشرع سواء كان ما كان منها يف الكتاب أو يف السنة 

إن قيل بفرضيتهما أو بوجوما واملعىن واحد كما ذكرنا فهل ينايف  إذا عرفنا هذا فصالة العيدين ... الشيخ :

؟ كذلك إذا قيل بوجوب حتية املسجد  ( ال إال أن تطوع )ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لذلك األعرايب 

 ( إذا دخل أحدكم المسجد فليصلوهو احلق الذي ال يعارضه شيء من السنة لقوله عليه الصالة و السالم : 

، هذا أمره ( فال يجلس حتى يصلي ركعتين )ويف الرواية األخرى تأكيدا للرواية األوىل  ركعتين ثم ليجلس )

صلى اهللا عليه وسلم ، واألمر يقتضي الوجوب وخباصة إذا اقرتن معه شيء من االهتمام ذا األمر زايد على 

 قتادة األنصاري رضي اهللا عنه أنه دخل األمر نفسه كما جاء يف هذا احلديث وهو يف الصحيحني من حديث أيب

املسجد النبوي يوما ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه فانضم أبو قتادة إىل هؤالء 

الصحابة وجلس بينهم يستمع الذكر ، يستمع املوعظة ، وعلم النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ فلما رآه عليه الصالة 

وأذكر مسبقا هذا غري احلديث  يا أبا قتادة أصليت ؟ قال ال ، قال قم فصلي ركعتين )( والسالم قال له : 

( إذا دخل أحدكم التايل حديث أيب سليك الغطفاين فقام ليصلي وذه املناسبة قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

، الشاهد ركعتين )( فال يجلس حتى يصلي والرواية األخرى كما ذكرنا  المسجد فليصل ركعتين ثم ليجلس )

أن مع هذا األمر االهتمام جبلوس أيب قتادة قبل التحية ومل يسكت عليه الصالة والسالم عنه  لعلمه مبا علمنا به 

أال وهو أن التحية حتية املسجد أمر ال ينبغي أن يستاهل به املسلم لذلك سأله صليت ركعتني ؟ قال ال، قال  قم 

يت تأكيد آخر لكون هذا األمر ليس لالستحباب ولو كان استحبابا مؤكدا فصل ) ، مث ذكر هذا احلديث مث يأ

وإمنا هو للوجوب ، حديث سليك الغطفاين ملا جاء و رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة فجلس 

، مث التفت إىل  ( قم فصل ركعتين )قال ال ، قال  ( يا فالن أصليت ؟ )فقال له عليه الصالة والسالم 

اجلمهور من اجلالسني املصغني خبطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم خياطبهم مجيعا دفعا لشبهة قد تقع وقد وقعت 

( إذا جاء فعال وذلك من متام هذا الشرع املبارك حيث توجه عليه الصالة والسالم بذلك اخلطاب العام فقال : 

خاطب اجلالسني ذا اخلطاب لدفع  ) أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما

شبهة قد ترد وقد وردت فعال وقيلت يف بعض الكتب إن هذا كان لعلة ، ما هي هذه العلة ؟ قيل وقيل مرجعها 

إىل أن هذا األمر الذي وجه إىل سليك الغطفاين هو أمر خاص به ، فأبطل عليه الصالة والسالم هذه الشبهة 

( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة واإلمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز ا مجيعا سلفا بتوجيهه األمر لألمة كله

أي ليخففهما ، ليخفف القراءة فيهما وليس ختفيف األركان اليت ال تصح الصالة إال ا ، هنا أمر آخر  فيهما )

ذه التحية ، غري ذلك األمر اآلخر الذي سبق ذكره يف حديث أيب قتادة مما يدل على اهتمام الشارع احلكيم 



أول ذلك أننا وجدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم قطع خطبته اليت كان ماشيا فيها حينما رأى مسلما جيلس يف 

املسجد قبل أن يصلي التحية لكنه عليه الصالة والسالم من احتياطه ورأفته بأمته مل يأمره فورا بأن يقوم الحتمال 

قال ال ، فأمره وقال له قم فصل ركعتني ؛ هذا قطعه عليه السالم  ( أصليت ؟ )أن يكون قد صلى فاستفهم منه 

  . ...للخطبة اهتمام آخر يدل على أمهية حتية املسجد 

الشيء اآلخر وهو لعله أهم من السابق أننا نعلم مجيعا أنه ال جيوز ملن كان يف املسجد يوم اجلمعة  ... الشيخ :

( إذا قلت لصاحبك يوم بان بدليل قوله عليه الصالة والسالم األمر باملعروف و النهي عن املنكر ومها واج

، قولك أنصت ملن يتكلم والكالم واخلطيب خيطب حرام ، قولك  الجمعة واإلمام يخطب أنصت فقد لغوت )

إياه أنصت أمرك إياه ذا املعروف منكر عند النيب صلى اهللا عليه وسلم بصريح هذا احلديث ؛ فإذا إذا كان األمر 

عروف والنهي عن املنكر قد سقط عن من كان يف املسجد ليتفرغ لإلصغاء واالستماع للخطيب فبماذا نوجه بامل

أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ملن دخل املسجد يوم اجلمعة أن يصلي ركعتني هل ميكن توجيه هذا األمر بأنه أمر 

عن اإلنصات لإلمام ولو بكلمة أنصت بأمر مستحب فقط ؟ وهو مل يسمح ملن كان يف املسجد أن يشغل نفسه 

فكيف يأمر الداخل إىل املسجد بصالة ركعتني ويف ذلك انشغال بزمن أطول وأطول بكثري من قوله ملن رآه يتكلم 

أنصت فدل هذا وذاك وذاك كل هذه امللحقات باألمر على أن حتية املسجد ليست سنة مستحبة إن فعلها أثيب 

ا حتية واجب من الواجبات وال أتورع أن أقول فرض من الفرائض ألننا ذكرنا مقدما وإن تركها مل يعاقب ، ال وإمن

  . ...أنه ال فرق بني قولنا هذا فرض أو هذا واجب 

إذا كان األمر كذلك فهل يتناىف القول بوجوب حتية املسجد مع قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ... الشيخ :

( إال أن ؟ اجلواب ال تنايف ؛ ألن املقصود بقوله عليه السالم   أن تطوع )( ال إاللذلك األعرايب أو لذاك الرجل 

مع الصلوات اخلمس كما هو الشأن بالنسبة للسنن الرواتب العشر ركعات ، فكلما صلى املسلم فريضة  تطوع )

ت من الفرائض فيسن يف حقه أن يصلي ركعتني ؛ أما التحية فهي ال تلزم كل مصل يصلي صالة من الصلوا

اخلمس ألنه قد ال يصلي يف املسجد قد ال يدخل املسجد أي إذا وجد السبب املقتضي للتحية صالمها والبد أال 

القول وهو الراجح عند العلماء بوجوب  ( إال أن تطوع )وهو دخول املسجد ، كذلك ال ينايف قوله عليه السالم 

ليت تتكر بدخول كل يوم وإمنا مها صالتان صالة العيدين ألن هاتني الصالتني ليست من الصلوات اخلمس ا

مرتان يف السنة صالة عيد الفطر وصالة عيد األضحى ، كذلك يقال على ذلك فقس ؛ هل ينايف ما سبق من 

حديث األعرايب القول بوجوب صالة الكسوف أو صالة اخلسوف ، ال ينايف ذلك ، ملاذا ؟ ألا تصلى ألمر 

ذلك عليه الصالة والسالم يف احلديث املتفق عليه بني الشيخني كما عارض وهو كسوف الشمس ، وقد أمر ب



جاء عن ابن عباس وعن السيدة عائشة وعن مجع كثري من الصحابة أن الشمس كسفت يوم وفاة ابراهيم ابن 

" ما كسفت الشمس إال النيب عليه الصالة والسالم ، فقال الناس أو بعض الناس بناء على عادم يف اجلاهلية 

( يا أيها الناس إن وت ابراهيم ابن النيب عليه الصالة والسالم ، فخطبهم صلى اهللا عليه وسلم وقال هلم : مل

الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال تنكسفان لموت أحد وال لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا 

رة اإلهلية فال ينايف القول بوجوا كما ، فقد أمر عليه الصالة والسالم بصالة الكسوف هلذه الظاه) ...وادعوا 

" وهو املستخرج بصحيح أيب عوانة  صرح بذلك بعض أئمة احلديث ، وأذكر منهم أبا عوانة يف مسنده املعروف "

على صحيح مسلم فقال فيه باب وجوب صالة الكسوف ، ال ينايف أيضا القول بوجوب هذه الصالة قول النيب 

ملا ذكرته أكثر من مرة أن املقصود إال أن تطوع مع هذه الصلوات اخلمس  ن تطوع )( إال أصلى اهللا عليه وسلم 

؛ فذلك ال ينايف أن يكون من املفروض شيء آخر مبناسبة تعرض للمسلم وليست هي يف األصل مفروضة عليه 

  . " ...لعل هذا 

حيح أنه ال تصلى فريضة يف لعل هذا املناسب أيضا والشيء بالشيء يذكر قد جاء يف احلديث الص ... الشيخ :

يوم مرتني ، وال جيوز املسلم أن يصلي صالة العشاء مرتني ، فهذا هو األصل ولو صلى مرة ثانية يكون قد حتدى 

وشاق اهللا ورسوله يف قوله هذا عليه الصالة والسالم ، أال يوجد هناك نصوص كثرية ليس نصا واحدا فيه األمر 

ا املسلم ؟ اجلواب نعم ، وقلت الشيء بالشيء يذكر حنن اآلن على أبواب بإعادة الصالة اليت كان قد صاله

احلج ،  على أبواب أداء فريضة احلج وقد جاء يف موطأ مالك ويف بعض السنن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عة صلى صالة الفجر يف مسجد اخليف وملا سلم وجد رجلني يوحي وضعهما بأما مل يكونا من املصلني مع مجا

( قاال بلى يا رسول اهللا ، قال  ( أو لستما مسلمين ؟ )املسلمني فنادامها النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال هلما 

( إذا ؟ قاال يا رسول اهللا إنا كنا صلينا يف رحالنا ، فقال عليه الصالة والسالم : فما منعكما أن تصليا معنا )

، إذا م يصلون فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة )صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فوجده

هذا أمر بأن يعيد تلك الصالة أو يعيدها تلك الصالة اليت كانوا صلياها يف رحاهلما ، ملاذا ؟ ألن انفرادمها يف 

املسجد عن مجاعة املسلمني يشعر اجلماعة بأن هؤالء ليسوا منهم ، ولذلك فال جيوز للمسلم أن يقف مواقف 

أقول وقد قيل ألعطيكم إشعارا بأن  " من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يقفن مواقف التهم "وقد قيل التهم ، 

هذا ليس حديثا نبويا وإن كان معناه معقوال مقبوال مبا استشهدت به أو له حبديث مسجد اخليف هذا ، فإذا إذا  

صليها مع مجاعة املسلمني يف املسجد مث دخل كان اإلنسان قد صلى الفريضة يف بيته أو يف دكانه ولكنه مل ي

املسجد والصالة قائمة فال جيوز أن ينتحي ناحية من املسجد بدعوى أنه قد صلى الفرض وخباصة إذا كان عنده 



، فرمبا قال يف نفسه  ( ال فريضة في يوم مرتين ) ( ال صالة في يوم مرتين )شيء من الفقه باحلديث األول 

أصلي الفرض مرة ثانية ، نقول هلم نعم هو كذلك إال إذا دخلت مسجد اجلماعة ووجدم فأنا ال جيوز يل أن 

( ال صالة في يوم مرتين يصلون الفريضة اليت صليتها أنت لوحدك فحينذاك ال يشملك قوله عليه السالم األول 

فالبد أن تنضم إليها بل يستثىن منه هذه احلالة اليت أنت فيها حالة دخولك املسجد وصالة اجلماعة قائمة  )

فتكسب أوال فضيلة اجلماعة اليت هي خبمس أو بسبع وعشرين درجة مث تدفع عن نفسك التهمة اليت قد تلصق 

بك وأنت بريء من ذلك ، هذا ما اقتضاه البحث وقد أطلت عليكم ولكن لعل يف ذلك فائدة وذكرى والذكرى 

  سئلة األخرى ؟ نعمتنفع املؤمنني ، وال أدري إذا كان عندكم شيء من األ

  كثرية يف احلج خاصة  .  السائل :

يسأل سائل فيقول نشاهد يف هذه األيام وهللا احلمد ضة علمية طيبة وخباصة بني الشباب املسلم  السائل :

الصاعد ، وهذه النهضة تواجهها إشكاالت عدة من أمهها اختالف أهل العلم يف الفتيا مما يؤدي إىل حتري البعض 

  ؛ فما هو موقف الشباب املسلم من ذلك ؟ أفيدونا بارك اهللا فيكم . واضطرام

هذا السؤال بالشك من وحي الساعة وقد مسعناه يف رحلتنا السابقة مرارا وتكرارا واإلشكال هذا يف  الشيخ :

  الواقع إمنا يرد على الشباب الذين مل يتمكن فيهم املنهج العلمي الصحيح أعين به ما جاء عن بعض السلف

" ما من أحد إال يؤخذ من قوله ويرد إال صاحب هذا كابن عباس ومن تبعه من األئمة كمجاهد ومالك وغريمها 

وأشار إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ هذه حقيقة جيب أن يستحضرها شبابنا املسلم الطالب للعلم  القرب "

مرارا وتكرارا على منهج السلف الصاحل ،  الصحيح ، وليس هو إال قال اهللا وقال رسول اهللا ، وعلى ما أكدنا

(( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة وينبغي عليه أن يستحضر حقيقة أخرى حقيقة قرآنية قال اهللا تبارك وتعاىل : 

، فاالختالف ال منجاة منه وال خالص ، هذه واحدة وال يزالون مختلفين إال من رحم ربك ولذلك خلقهم ))

لكّن اخلالف منه ما هو يعذر عليه الناس ومنه ما ال  (( ولن تجد لسنة اهللا تبديال )) سنة اهللا عز وجل يف خلقه

(( ولو شاء ربك يعذرون عليه ، يعذرون على اخلالف الذي البد منه وهو ما أشارت إليه اآلية السابقة الذكر 

حد ولو كان كذلك فربنا ما شاء أن جيعل الناس على منهج واحد وعلى فهم وا لجعل الناس أمة واحدة ))

لكان أحق الناس بذلك هم أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم الذين هم خري الناس كما جاء ذلك صراحة يف 

احلديث املتواتر املعروف ، ولكن شاء اهللا عز وجل حلكمة البالغة قد يدركها من يفهمها وقد ال يدركها أكثر 

رنا  أما االختالف والتخاصم من أجل سوء التفاهم يف الناس وال يضرنا ذلك ، فاخلالف أمر طبيعي كما ذك

املسألة الواحدة هذا هو احملظور وهذا هو املمنوع ، وهذا هو الذي جنى منه السلف ووقع فيه اخللف ؛ إذا 



استحضر الشباب هذه احلقيقة فال ينبغي هلم أن يستغربوا اختالف بعض العلماء وخباصة إذا كانوا ممن يشملهم 

حد وهو املنهج احلق الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصاحل ال يستنكروا ذلك وال يستغربوه املنهج الوا

ألنه سنة اهللا عز وجل يف خلقه ، وإذا أرادوا اخلالص منه فعليهم أن يسلكوا سبيل أهل العلم وهو املنصوص عليه 

رد إىل طالب العلم قوالن متباينان أو أكثر عن فإذا و  (( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ))يف القرآن الكرمي 

عاملني فاضلني والظن أما متساويان يف العلم والفضل فيحار وقد حيق له أن حيتار بادي الرأي ؛ لكن ال جيوز له 

أن يستمر يف ذلك ألن عليه أن يسأل الدليل ، أن يطلب الدليل من كل من العاملني سواء كان الكالم معهما 

بواسطة املراسلة أو املهاتفة أو حنو ذلك من الوسائل اليت تتيسر اليوم ؛ فبعد أن يسمع دليل كل منهم مباشرة أو 

فليس هو باملكلف بأن يؤثر زيدا على عمرو أو أن يؤثر عمرا على زيد بل هو يتبع من كان معه الدليل الذي 

( من معاين قوله عليه الصالة والسالم : ولعل هذا وبه ينتهي اجلواب  ...اطمئنت له النفس وانشرح له الصدر ، 

جاءك قوالن من عاملني جليلني تستفت قلبك بعد أن تستوضح الدليل فإىل  استفت قلبك وإن أفتاك المفتون )

أيهما مال قلبك فهو الذي إذا أخذت به كنت معذورا عند اهللا تبارك وتعاىل ؛ أما أن تتعصب ألحدمها على 

ن الذين جنانا اهللا عز وجل وأخرجنا عن سبيلهم إىل سبيل الصراط املستقيم واحلمد اآلخر فهذا هو سبيل املقلدي

  هللا رب العاملني .

جاوز امليقات األول مث جاء إىل الثاين ، وإمنا هذا له طريقه وهذا له طريقه فأي الطريقني سلك لزمه  الشيخ :

  اإلحرام من امليقات الذي على هذا الطريق .

ري املسألة اليت ذكرها الشيخ اإلسالم ذكر مسألة خبصوص ذي احلليفة قال من مر باملدينة إذا ما تفس السائل :

  ؟ ...فاملشروع له أن حيرم من ذي احلليفة ولو كان من غري أهل املدينة 

  مش مهم نعم . الشيخ :

  أنت يا شيخ ؟ قال وإن جاوزها فالعلماء هلم قوالن يف املسألة والراجح اجلواز يف ذلك ، فما قولك السائل :

  حنن أخذنا بالقول الذي مسعته . الشيخ :

  حنن أحببنا أن نتأكد من ذلك ، اهللا حيفظك . السائل :

سائل آخر : اإلنسان له ميقات مثال اليمين ميقام اليمن وأحرم من بيته يف دويرة أهله وما أحرم من امليقات ما 

  حكم عمله ؟

صحيح لكنه زاد على السنة ما ليس منها ؛ فهذه زيادة باطلة  متعدي على السنة ، طبعا إحرامه الشيخ :

فاإلحرام من دويرة أهله وإن كان ذلك ورد يف بعض اآلثار بل جاء ذلك يف حديث لكنه ال يصح ، لكن السنة 



هو اإلحرام من امليقات وقد سئل اإلمام مالك عن مثل هذا اإلحرام من دويرة أهله فأنكر ذلك على السائل وقال 

ا هي خطوات أزيدها ، فأنكر ذلك عليه أشد اإلنكار وقال له كيف تزيد على سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم إمن

( وخير الهدى هدى محمد صلى اهللا عليه ؟ والشك كما ندندن دائما يف دروسنا وخطبنا بقوله عليه السالم : 

ه السالم إليه وسبقنا من بعده من السلف فلو كان اإلحرام قبل امليقات هو األفضل لسبقنا الرسول علي وسلم )

الصاحل ؛ ولكن ال نزال ونسأل اهللا أن يثبتنا على ذلك خري اهلدى هدى حممد صلى اهللا عليه وسلم ؛ مث نعترب أن 

( هلك المتنطعون هلك المتنطعون ، هلك هذا اإلحرام هو من باب التنطع يف الدين وقد قال عليه السالم : 

كر كما يقال إن أنسى فلن أنسى رجال يف حنو اخلمسني أو الستني من العمر أفغاين رأيته يف وأنا أذ  المتنطعون )

دمشق حمرما فسألته ملاذا أنت هكذا كأنك حاج ؟ قال نعم أنا حاج ، قلت وكيف تلبس اإلحرام قبل امليقات ؟ 

ذا اإلنسان من عصوبة قال أنا أحرمت من دويرة أهلي ، من أفغانستان أحرم املسكني ؛ فتأمل كم سيعيش ه

ويف مشقة حىت يأيت ولعله كان حمرما باحلج املفرد فيسظل يف هذا اإلحرام من بلده إىل أن يتحلل يوم النحر ؛ 

، ولذلك فالسنة أحق أن تتبع وهو  (( وما جعل اهللا عليكم في الدين من حرج ))هذه مشقة وهذا حرج 

حرام عن امليقات كذلك ال جيوز التقدم باإلحرام على امليقات ، اإلحرام من امليقات فكما ال جيوز التأخر يف اإل

ومثال هذا الصلوات اخلمس الصلوات اخلمس هلا مواقيت زمنية واحلج والعمرة هلا مواقيت مكانية فكما أنه ال 

ة عن جيوز للمسلم أن جياوز املواقيت الزمنية بالنسبة للصلوات اخلمس ال تقدميا وال تأخريا فمثل من يؤخر الصال

(( إن الصالة كانت على المؤمنين  وقتها كمثل من يصليها قبل وقتها وإال قد ألغى فعال وعمال قوله تعاىل : 

، فما فائدة التوقيت حينئذ إذا هو صلى قبل الوقت أو صلى بعد الوقت ؟ كذلك ما فائدة كتابا موقوتا ))

إذا حنن أجزنا هلم أن حيرموا قبل امليقات أو أجزنا هلم التوقيت هذه املواقيت املكانية بالنسبة للحجاج واملعتمرين 

أن حيرموا بعد امليقات ولكن نوجب عليهم دما ؟ ال حنن ال نقول ال جيوز اإلحرام قبل امليقات وال بعد امليقات إال 

  من فعل ذلك جاهال أو ناسيا فهذا عذر ؛ أما الذي يعلم فهو آمث وحسبه هذا اإلمث . لنصلي يا مجاعة ؟

  نعم . شيخ :ال

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، فضيلة الشيخ حديث املسور بن خمرمة وحديث أيب ذر يفيدان أن املتعة كانت  السائل :

خاصة بأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهناك أحاديث أخرى تبني أا مل تكن كذلك بل هي ألبد األبد  

  لكم يف التوفيق بني هذه النصوص ؟كما بني ذلك احلبيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ فما قو 

ال تعارض بني مرفوع وموقوف ، فحديث أيب ذر ليس مرفوعا كما هو من كالمه ؛ أما حديث سراقة بن  الشيخ :

مالك فهو مرفوع صراحة ؛ فحينئذ ال داعي للتوفيق بني موقوف ومرفوع وخباصة أن املرفوع يعطي بعبارة صرحية 



ولذلك فال إشكال هناك يف معارضة  ت العمرة في الحج إلى يوم القيامة )( دخلأنه حكم إىل يوم القيامة 

فال  ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة )حديث أيب ذر وحنوه حبديث سراقة وهو قوله عليه السالم : 

  إشكال يف هذا .

ى اهللا عليه وسلم أنا خاصة لكن املسور صرح بأنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله سألنا النيب صل السائل :

  . ...قال نعم 

  أنت ذكرت حديث أيب ذر واملسور حديث أيب ذر معروف صحته ، فمن روى احلديث الثاين ؟ الشيخ :

اآلن ال حيضرين خترجيه لكن الذي حيضرين أن اإلمام أمحد رمحه اهللا قد رماه بالشذوذ قال هذا خيالف  السائل :

  أحاديث أخرى .

  رفت بواسطة اإلمام إمام السنة فالزم ما عرفت .اآلن ع الشيخ :

  وإن كان صححه غريه يا شيخ ؟ السائل :

  . ...حنن ينبغي أن نعرف من الذي أخرجه ومن الذي صححه ، فال ميكن أن يكون صحيحا  الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  اهللا .إن شاء  ...أبو ليلى : فيه شيخنا أسئلة موجودة قدمية مع الشيخ علي 

  احلليب : يقول السائل ما الفرق بني ترك الواجب وفعل احملظور يف احلج ؟

من أي ناحية السؤال الفرق ؟، حنن إذا كنا نريد أن جنيب عن ظاهر السؤال احملظور كارتكاب احملرم ،  الشيخ :

رتكبه أمث كما قال عليه الصالة والواجب كرتك ما جيب ، فذاك أمر مأمور به فإذا تركه أمث ؛ واحملظور هو احملرم إذا ا

، ( ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه )والسالم يف قوله املعروف املشهور : 

  فمن مل جيتنب فقد أمث ومن مل يأمتر فقد أمث .

من يستدل بأثر احلليب : وهل القول بإجياب الدم على احلاج إذا ترك واجبا قول صحيح مقبول عندكم وخباصة 

  ابن عباس يف ذلك يدعي أن له حكم املرفوع ؟

ال ، ال نرى ذلك حلديث األعرايب الذي أحرم يف جبته فأمره عليه السالم بأن خيلعها وأن يصنع يف  الشيخ :

عمرته ما يصنع يف حجته ومل يأمره بدم ، ولذلك فال نقول بأثر ابن عباس ولسنا ملزمني به وإمنا حديث البخاري 

ذا بالنسبة لألعرايب هو أسوتنا وقدوتنا يف موضوع عدم إجياب الدم على من أخطأ يف شيء من مناسك احلج ه

( وضع من أمتي الخطأ والنسيان وما السيما أن ذلك هو الذي ينسجم ويتجاوب مع القاعدة اليت تقول 

  . نعم . استكرهوا عليه )



ريك األصبع من طريق زائدة فهذه الزيادة تفرد ا زائدة يقول السائل يف حديث وائل ابن حجر يف حت السائل :

  إذا ورد احلديث من اثين عشر طريقا مل تذكر فيه هذه الزيادة فهل هذه الزيادة خمالفة أم أا زيادة ثقة ؟

تكلمنا يف السفرة املاضية بشيء من التفصيل عن مثل هذا السؤال ؛ واجلواب أن حديث زائدة هو  الشيخ :

وال خمالفة بينه وبني رواية اآلخرين ألن اآلخرين ما نفوا ما جاء به زائدة وإمنا قالوا بالرفع ، والرفع  حديث صحيح

  ال ينايف التحريك كما ذكرنا بتفصيل . غريه ؟

احلليب : يقول السائل إذا كنت مقتنعا بأن اجلهاد يف بالد األفغان فرض فهل حيل يل أن أقوم باستخراج جواز 

  ؟ ...يتضمن صورة ، ومن املعلوم  سفر علما بأنه

  عفوا ، عفوا ؛ فهل حيل يل إيش ؟ الشيخ :

  أن أقوم باستخراج جواز سفر ؟ السائل :

  أن أقوم ؟ الشيخ :

احلليب : نعم باستخراج جواز سفر علما بأنه بتضمن صورة ومن املعلوم أن أكثر أهل العلم مل يبح التصوير إال 

  رورة ؟ وما هو ضابط الضرورة ؟للضرورة وهل يعد هذا التصوير ض

  فإذا كان يرى بأن احلج فرض عني فأي ضرورة بعد ذلك أقوى منها ؟ الشيخ :

  أبو ليلى : اجلهاد .

  عفوا ، اجلهاد ؛ فهذا بالشك ضرورة وما بعدها ضرورة . الشيخ :

  احلليب : وضابط الضرورة ؟ كقاعدة عامة ؟

  عله .هو الذي ال جيوز لإلنسان إال أن يف الشيخ :

  احلليب : نعم .

  احلليب : يقول السائل ما حكم من أراد أن حيج وهو موظف يف أحد البنوك هل جيوز حجه ؟

قبل أن نقول له جيوز أو ال جيوز نأمره بأن يدع هذا الكسب احلرام وأن يزكي ماله مث حيج باملال احلالل ،  الشيخ :

  هكذا نقول .

  احلليب : جزاكم اهللا خريا .

يقول السائل ما حكم الرواة الذين سكت عليهم البخاري يف تارخيه الكبري ، وكذا ابن أيب حامت يف اجلرح احلليب : 

والتعديل مع العلم أن هؤالء الرواة مل يذكر فيهم جرح وال تعديل يف الكتب األخرى فهل حيكم عليهم بالتوثيق 

  مطلقا ؟ أم ما هو التفصيل ؟



توثيق وإمنا شأن كتاب البخاري فيما يتعلق ذه املسألة شأن أي كتاب آخر ال حيكم عليهم جبرح وال ب الشيخ :

  يذكر الراوي ومن روى عنه مث ال يذكر فيه توثيقا وال جترحيا فيبقى يف حد اهول أو املستور .

  قول الصحايب أحسبه كذا وكذا يف أثناء رواية احلديث ، هل له حكم مرفوع أم أنه ظن مدفوع ؟ السائل :

  ال أعتقد أنه ظن مدفوع بل هو ظن راجح غري مرجوح ، وإمنا يعمل به حىت يتبني لنا خالفه . يخ :الش

  نعم . السائل :

  ؟ ( أفضل العبادة تالوة القرآن )ما درجة صحة احلديث الذي أخرجه البيهقي   السائل :

  ضعيف . الشيخ :

حرام وذلك ألسباب خارجة عن إراديت ناويا يقول السائل لقد حضرت إىل جدة مارا بامليقات دون إ السائل :

  للحج ومكثت جبدة أكثر من مخسة أيام فماذا أفعل ؟

  يعود إىل امليقات وحيرم منه . الشيخ :

هل جيوز للرجل العسكري إذا نوى احلج أن حيرم بلباسه العسكري وهو يف مكة أم ال ؟ وهل عليه فدية  السائل :

  احلج وهو بلباسه ؟ إذا مل يلبس اإلحرام أم ال جيوز له

  حجه جائز ولكن إن كان خمتارا فهو آمث وإال فال إمث عليه . الشيخ :

  ونعم . السائل :

هل جيوز أن حيج أحد أو يعتمر عن قريب له يف األرض العربية احملتلة لصعوبة حضوره للديار املقدسة  السائل :

  سبب ركوبه السيارات ؟بسبب االحتالل خصوصا إذا كان كبري السن وميرض مرضا شديدا ب

االحتالل فيما نعلم ليس سببا جموزا ألن حيج هذا السائل أو غريه عن ذاك املقيم حتت االحتالل  الشيخ :

  اليهودي ألننا نعلم أن كثريا من أولئك يسمح هلم باحلج ؛ فإذا هذا ليس عذرا .

وهل جيوز ألهل  مسجد الحرام ))(( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري الما هو تفسري قوله تعاىل :  السائل :

  مكة التمتع ؟ وهل يلزمهم هدي ؟

يعين أن اهللا عز وجل أمر بالتمتع بالعمرة إىل  (( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) الشيخ :

احلج لغري من كان أهله حاضري املسجد احلرام ؛ فاآلية واضحة أن متعة احلج إمنا هي لغري أهل مكة ؛ وذلك 

  أهل مكة ليس عليهم متعة احلج ، وإمنا متعة احلج عندهم هو اإلكثار من الطواف حول البيت .ف

  وهل أهل جدة هلم نفس احلكم يف ذلك ؟ السائل :

ال ، أهل جدة ليسوا حاضري املسجد احلرام ، ولذلك فلهم املتعة ككل من كان خارج مكة ؛ فعدم  الشيخ :



  شرعية املتعة هي خاصة يف أهل مكة .

  ما هو حكم طواف الوداع للمعتمر وهل حديث ابن عباس يف ذلك يشمل احلج والعمرة ؟ السائل :

  ال نرى ذلك . الشيخ :

  مكة احلرم أم مكة كلها ؟ السائل :

  كلها .  الشيخ :

  اهللا جيزيك . السائل :

  نعم . الشيخ :

ه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا ذكر احلافظ ابن حجر يف بلوغ املرام حديث ز بن حكيم عن أبي السائل :

وصحح سنده ؛ فما هو  ( ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ، ويل له ويل له )عليه وسلم قال : 

  درجته ؟

  حسن . الشيخ :

  هل اهلدي للمتمتع يكفي عن األضحية كما قال ابن القيم ؟ السائل :

كما قلنا مرارا من أضحية ؛ أما إذا مل يكن له أهل وحج يكفيه يف احلج ؛ أما أهله يف بلده ال بد هلم   الشيخ :

  هو بنفسه أو معه أهله فالشك واحلالة هذه أن اهلدي يكفيه .


